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Παραλία Λούτσα - Λυγιά / Loutsa - Lygia beach

“Λυγιά: Απέραντη αμμουδιά”
   
«Συνεχίζοντας την εκδρομή μας στα παράλια της Ηπείρου, κολυμπήσαμε στο Αλωνάκι με το διάφανο νερά 
και στην Λυγιά με την πεντακάθαρη αμμουδιά. Τέτοιες παραλίες δεν συναντήσαμε πουθενά στον κόσμο.»
«Τελικά καταλήξαμε στο Μονολίθι. Μια παραλία ιδανική για μικρούς, αλλά και για μεγάλους, με πολλές επιλογές 
για θαλάσσιο σπορ. Πάνω από την αμμουδιά ξεπροβάλλει ένα καταπράσινα δάσος, ενώ ολόκληρη η περιοχή έχει 
βραβευθεί για το πεντακάθαρο νερά της με γαλάζια σημαία. Εδώ αποφασίσαμε να κάνουμε κατάδυση και σκι.»

Παραλία Bella Vraka - Σύβοτα / Bella Vraka Beach - Syvota

“Lygia: Endless Beach”
   
“Continuing our trip along coastal Epirus, we swam 
in Alonaki and its crystal-clear waters and in Lygia 
with its pristine sandy beach. We haνe never come 
across such beaches anywhere in the world.”
“Finally, we ended up at Monolithi. Α beach ideal for 
the young and the old alike, offering a range of water 
sports. Α forest pops up over the sand while a blue 
flag has been awarded to the entire area for its 
crystal clear waters! We decided tα go diving and 
skiing here.”



“Με τόσο δέντρο παντού,
ποιος έχει ανάγκη
την ομπρέλα;”

“With so many trees
all-around, who needs
an umbrella?”
   

«Οι διακοπές μας στην Ήπειρο ξεκίνησαν με τον
καλύτερο τρόπο! Πρώτος μας σταθμός ήταν το
Σύβοτα! Ένα γραφικό καταπράσινο παραθαλάσσιο
χωριό, που περιβάλλεται οπό πανέμορφα μικρά
νησάκια, με γαλάζια, πεντακάθαρα νερά, δροσερά
ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού. Με
οργανωμένα καταλύματα και γραφικές ταβέρνες
δίπλα στη θάλασσα.»

“Our holidays in Epirus begun in the best way
imaginable! Our first destination was Syvota! A
scenic, verdurous, coastal village, surrounded by the
prettiest islets with a deep blue, crystal clear sea, cool
and soothing even in the midst of summer. With many
licensed lodgings and picturesque taverns right next
to the sea.”

Σύβοτα / Syvota

“Με κουβαδάκι
ή με kite surf!”
   
«Η διαδρομή στην ατελείωτη ακτογραμμή του Ιονίου,
μας έβγαλε στο Καραβοστάσι, μια από τις υπέροχες,
μαγευτικές παραλίες της περιοχής.»

“With a toy bucket
or with a kite surf!”
   
“The route on the endless coastline of the Ionian Sea
led us to Karavostasi, one of the most magnificent,
enchanting beaches in the area.”

Ιστιοπλοΐα στις ακτές της Θεσπρωτίας  / Sailing on the coast of Thesprotia

Πάργα: “Γεμάτη χρώμα”
   
«Πήγαμε στην κοσμοπολίτικη Πάργα. Ήταν σαν να βρεθήκαμε ξαφνικά σε νησί! Η Πάργα, αμφιθεατρικά χτισμένη 
και επηρεασμένη από την επτανησιακή αρχιτεκτονική, δίνει την εντύπωση ότι είναι ακόμη ένα νησί του Ιονίου.
Εντυπωσιαστήκαμε τόσο από το πράσινο τοπίο και τις παραλίες, όσο και από τις θαλάσσιες δραστηριότητες.
Όσο για τη διαμονή, τα ξενοδοχεία ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες.»

Parga: “Full of cοlοur”
   
“We visited cosmopolitan Parga. For a minute, 
we thought we were on an island! Parga is 
amphitheatrically built and so deeply inspired by Ionian 
architecture that it gives the impression of being yet 
another town on an Ionian island, We were equally 
impressed by the green landscape, the beaches and 
the water activities on offer. As for accommodation,
the hotels in the area can cater for and satisfy even the 
most demanding of guests.”

Παραλία “Σκάλα”- Αμμουδιά Πρέβεζα / “Skala” Beach - Sandy Beach Preveza

Η γραφική και κοσμοπολίτικη Πάργα / 
The picturesque and cosmopolitan Parga


